Rede nº 672/20
Data: 01/12/2020
Assunto: BOLETIM DO GRÊMIO – 15ª EDIÇÃO – ANO 3 – NOVEMBRO/2020
GRÊMIO MIRIM – 2ª EDIÇÃO – ANO 1 NOVEMBRO/2020
Senhores Diretores,
Compartilhamos a última edição do Boletim do Grêmio de 2020, que é o nosso
principal canal de comunicação direta com os estudantes paulistas. O Boletim do
Grêmio é elaborado com muito carinho, por nós da Equipe Técnica do Centro de
Projetos e Articulação de Iniciativas com Pais e Alunos (CEART) e, por seu
intermédio, divulgamos as ações da SEDUC para os estudantes gremistas, além de
outras informações educacionais, tais como: sugestões de temas, propostas,
orientações e as boas práticas dos Grêmios Estudantis, além de outros assuntos de
interesse dos estudantes.
Nesta edição, trazemos uma página especial, em memória ao Dia da Consciência
Negra, com matérias para reflexão acerca do tema e, conta com uma pequena
biografia, que almeja ser inspiração ao Projeto de Vida dos estudantes.
Solicitamos a ajuda de todos articuladores do Grêmio Estudantil para oferecer ampla
divulgação ao Boletim do Grêmio aos estudantes e incentivando à divulgação de suas
Boas Práticas e produções de poesias e crônicas, de vídeos de humor e de desenhos
artísticos próprios, garantindo o direito de comunicação e informação aos nossos
jovens. É de vital importância que o protagonismo juvenil e a gestão democrática
sejam efetivos nas escolas.
Segue o link de acesso à 15ª Edição do Boletim do Grêmio:
https://seespmy.sharepoint.com/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_br/_layouts/15
/guestaccess.aspx?docid=037ea5cd29a3648c09ac043c66c2e2713&authkey=ASe
XG4FRbx02wJD9-J8l_KY&e=aiABqc
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Temos a satisfação de compartilhar também a 2ª Edição da Página do Grêmio Mirim,
com atividades e matérias de interesse exclusivo aos Anos Iniciais, pois sabemos que
nossas crianças merecem também especial atenção voltada para elas.
Planejada e editada pela Equipe Técnica do Centro de Projetos e Articulação de
Iniciativas com Pais e Alunos (CEART), com matérias interativas, em formato digital,
que torna a leitura mais dinâmica e comunicativa, de modo a obter maior participação
das meninas e dos meninos, estudantes de nossa Rede.
Lembramos que esta é a última edição da Página do Grêmio Mirim de 2020, que será
retomada em 2021.
Segue o link de acesso à 2ª Edição da Página do Grêmio Mirim:
https://seespmy.sharepoint.com/personal/leandro_negretti_educacao_sp_gov_b
r/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0766b6f0da40249ef800d2feaab8af990&au
thkey=AUL8h42qlC_Om7jrIr88ytw&e=U5wdsl
As contribuições gremistas e sugestões para o nosso periódico, podem ser
enviadas ao seguinte endereço de e-mail: agnus@prof.educacao.sp.gov.br
Dúvidas entrar em contato com o PCNP Responsável Agnus 2209-9867

Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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